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Hetkleine van tegelen

(Cervus rhenanus Dubois, 1904):

Eenonderzoek naarsynoniemenonder

vroegpleistocene europese soorten

Rob van den Berg

Samenvatting van de door de auteur op 26 april 1986 voor de W.P.Z. te Utrecht gehouden

lezing

Bij het Limburgse Tegelen zijn kleivoorkomens bekend, waaruit al vele planten-

en dierenfossielen zijn opgegraven. Hieruit kon een flora- en faunabeeld wor-

den opgemaakt dat kenmerkend is voor een interglaciaal (een warme periode

tussen twee ijstijden). Dit interglaciaal staat bekend onder de naam ”Tiglien”

(zie Tabel 2 in het voorgaande artikel).

Uit Tegelen zijn twee hertensoorten bekend, die vaak worden aangeduid als

’het grote hert van Tegelen’ ( Eucladoceros tegulensis DUBOIS, 1904) en ’het

kleine hert van Tegelen’ ( Cervus rhenanus DUBOIS, 1904).

Nu bestaat er al sinds lang geen eensgezindheid over de identiteit van deze

vroegpleistocene cerviden van Tegelen. Dit artikel gaat nader op dit probleem

in door een vergelijking te maken met enige in het buitenland aangetroffen

soorten.

Ondanks het grote aantal auteurs dat zich

met deze cerviden heeft beziggehouden, is

er geenszins duidelijkheid ontstaan over de

systematische positie van deze soorten.

De onzekerheid over de identiteit van

C. rhenanus is voornamelijk te wijten aan de

destijds relatief geringe hoeveelheid fossiel

materiaal van dit hert. Sinds KUNST (1937)

als laatsteC. rhenanus heeft beschreven,

is er aanzienlijk meer materiaal van Tegelen

bekend geworden. Dit heeft geleid tot een

uitgebreid onderzoek naar de ware identiteit

van dit Kleine Tegelse Hert. De resultaten

van dit onderzoek zijn samengevat in een in-

tern verslag (I.V.A. te Utrecht)*.Het is te

*Cervus rhenanus DUBOIS, 1904 (MAMMALIA,

CERVIDAE) uit de klei van Tegelen: een on-

derzoek naar het voorkomen van synoniemen

buiten Nederland. R.A.v.d.Berg, 1986.

In eerste instantie dacht men te maken te

hebben met vier hertensoorten (DUBOIS 1904a,

1904b). Later werd dit aantal teruggebracht

tot drie (DUBOIS,1905), en sinds K0RTENB0UT

VAN DER SLUIJS & ZAGWIJN (1962) neemt men

aan, dat er in de Tegelse klei twee herten-

soorten, nl. de twee bovengenoemde, gevonden

worden.

Een ander langslepend punt van discussie

betreft het voorkomen van synoniemen onder

de vroegpleistocene cerviden van Europa.

Zo vinden TEILHARD DE CHARDIN & PIVETEAU

(1932) dat Cervusrhenanus identiek is aan

een cervide-soort uit het Villafranchien

(Laat Plioceen tot Midden Pleistoceen) van

Senèze (Frankrijk), die later bekend werd als

Cervus philisi SCHAUB, 1941. Dit werd later

door zowel BERNSEN (1934) als KUNST (1937)

weliswaar niet ontkend, maar evenmin beves-

tigd. De discussie woedt voort als SCHAUB

(1941) verkondigt, dat C. philisi enC. rhe-

nanuszoveel overeenkomst vertonen, dat er

sprake moet zijn van één soort. SCHREUDER

(1945) voegt hieraan toe, dat ook het grote

Tegelse hert ( Eucladoceros tegulensis iden-

tieke vormen onder de cerviden van het Villa-

franchien van Senèze als tegenhangers had

E. senezensis en/of E. darestei, welke laat-

ste op zijn beurt volgens HEINTZ (1970) weer

identiek is aanE. senezensis. Tenslotte

vindt AZZAROLI (1953) dat zowel C. rhenanus

als C. philisi identiek zijn aan de vroeg-

pleistocene Cervus perolensis. Deze drie

vormen passen volgens hem in geen enkel uit

die tijd bekend genus, maar vertonen vervol-

gens wel zeer veel overeenkomst metDama

nestii nestiiuit de Weybourne Crag (Groot

Brittannie).
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bevragen bij Dr. P.Y. Sondaar of Drs. T. van

Kolfschoten. Een beknopte samenvatting van

dit verslag zal hierna gegeven worden, als-

mede een kort overzicht van de systematiek

van de hertachtigen en enkele hiermee samen-

hangende problemen.

Onderzoek aan de groep van de hertachtigen

(Familie Cervidae) is niet eenvoudig. Dit

heeft te maken met de vaak geringe variatie

tussen de skelet-elementen van de verschil-

lende hertensoorten onderling. Het meest

karakteristiek voor de soort zijn het gewei

en de absolute afmetingen van de afzonder-

lijke skelet-elementen. Hierover straks meer.

De geringe variatie in het skelet heeft te-

vens tot gevolg, dat leden van de herten

familie eenvoudig zijn te onderscheiden van

soorten die behoren tot andere families van

de evenhoevigen (Orde Artiodactyla).
De orde Artiodactyla omvat de (recente) fa-

milies Suidae (zwijnen), Hippopotamidae

Fig. 1 Evolutie

van de

evenhoevigen, de

orde der Artio-

dactyla.

Dit schema laat

tevens de posi-

tie der herten

(fam. Cervidae)
binnen deze orde

zien.

Uit THENIUS, 1979
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(nijlpaarden), Caraelidae (kamelen en lama's),

Tragulidae (dwergherten), Cervidae (herten),

Giraffidae (giraffen en okapi's), Antilo-

capridae (gaffelantilopen) en Bovidae (run-

derachtigen). Fig.1 laat naast deze fami-

lies ook uitgestorven families zien en te-

vens een evolutionair model binnen de even-

hoevigen (volgens THENIUS, 1979). Daar evo-

lutionaire modellen gebaseerd zijn op inter-

pretaties, is het niet verwonderlijk dat ver-

schillende auteurs verschillende modellen

aanhangen. Zo voegt THENIUS (1979) de Cer-

vidae en de Giraffidae bij elkaar onder de

Superfamilie Cervoidea, terwijl LEINDERS

(1983) de Giraffidae met de Bovidae rekent

tot de Bovoidea. Fig.2 laat dit zien, als-

mede een indeling van de Cervoidea.
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Terugkomend op de herten, kan nogmaals

aangehaald worden dat gewei en afmetingen

van het skelet in de regel karakteristiek

voor de soort zijn. De geringe morphologische

(uiterlijke) variatie tussen de skelet- ele-

menten van verschillende hertensoorten maakt

onderscheid tussen verwante soorten van de-

zelfde grootte zeer moeilijk. Om potentiele

synoniemen van Cervus rhenanus op te sporen,

is derhalve onder de vroegpleistocene her-

tensoorten van Europa een schifting gemaakt

op lichaamsgrootte. Grote vormen als het

reuzenhert Mega(lo)ceros en de eland(Alces

alces),alsook de kleine vormen als de ree

(Capreolus capreolus) en de zeer kleine poe-

doe (Pudu ) wijken qua lichaamsgrootte zeer

af van het Kleine Tegelse Hert. Laatstge-

noemde kan gezien worden als een hert van

middelbare grootte, vergelijkbaar met het

damhert ( Dama dama). Op basis van lichaams-

grootte komen vier vroegpleistocene herten-

soorten voor vergelijking met C. rhenanus in

aanmerking. Dit zijn

Cervus pardinensis,

Dama nestii nestii,

,
Cervus perolensis en

Cervus philisi. Op basis van kleine morpho-

logische verschillen kan een volgende schif-

ting gemaakt worden. Dama nestii vertoont

de voor de damherten karakteristieke palma-

te geweistangen (met platte doorsnee), ter-

wijl de geweistangen van C. rhenanus een cir-

kelvormige doorsnede hebben.C. pardinensis

is in het bezit van kiezen met een goed ont-

Fig. 2 Voorgestelde classificatie en evolutie van de Bovoidea en de Cervoidea.

Enkele belangrijke kenmerken zijn hierbij aangegeven. Naar LEINDERS, 1983.
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Naar

HEINTZ, 1970

Naar HEINTZ, 1970

Foto:Foto: Frank DiemelFrank Diemel

met twee spie-

zen.

Teyler’s Museum, Haar-

lem.

Cat. nr.: 15828.

Cervus

rhenanus

Holotype, Teyler’s

Museum, Haarlem.

Cat. nr.: 15777.

Fig. 5

Schedelkapje van

Cervus rhenanus.

Fig. 4

Linker geweitak van

(adult).

Cervus phi-

lisi.
/Cer-

vus philisi

Cervus

rhenanus
Cervus rhena-

nus /

Fig. 3 a

Voorbeeld van

schedel en ge-

wei van

Fig. 3 b

Wijze van meten

bij adult gewei

van
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wikkeld cingulum ( een gootvormige struc-

tuur langs de kroonbasis van een element)

en verschilt hierdoor van

C. perolensis,

Cervus rhenanus.

C. philisi enC. rhenanus

zijn morphologisch identiek aan elkaar. Het

gewei van C. perolensis wijkt echter in zeer

geringe mate af van de geweien van de ande-

re twee genoemde soorten. De hoek die de

oogtak (de onderste zijtak) maakt met de

stang, is bij C. perolensis gemiddeld groter

dan bij de andere twee, maar gezien de zeer

geringe hoeveelheid fossiel materiaal van

C. perolensis kan deze vergelijking statis-

tisch niet verantwoord genoemd worden.

HEINTZ (1970) acht het derhalve zeer waar-

schijnlijk dat C. perolensis en C. philisi

tot één soort behoren. Aldus kan het identi-

teitsprobleem vereenvoudigd worden door

C.philisi
als kandidaat voor een potentieel

synoniem van C. rhenanus te stellen.

Het gewei, het gebit en het postcraniaal
skelet (d.w.z. het skelet ra.u.v. de schedel)

van C. philisi zijn morphologisch geheel

identiek aan die van C. rhenanus. Fig. 3

toont de vorm van het gewei van beide soor-

ten en de wijze van meten hieraan.

Uit metingen van HEINTZ (1970) is gebleken

dat er twee grootte-groepen zijn binnen C.

philisi,hetgeen geïnterpreteerd is als het

voorkomen van twee ondersoorten (subspecies).

Dit levert de relatief grote

C. philisi phi-

lisi
en de statistisch kleinereC. philisi

valliensisC. perolensis is nog iets

kleiner. Metingen aan het materiaal van

C.

rhenanus
hebben uitgewezen dat de afmetin-

gen van dit Tegelse hert binnen de variatie-

breedte van C. philisi vallen, waarbij de af-

metingen van C. philisi valliensis het

dichtst benaderd worden.

Uit bovengenoemde feiten volgt dan, dat er

op basis van skeletmateriaal geen onder-

scheid gemaakt kan worden tussen C. philisi

en C. rhenanus. Hieruit moet geconcludeerd

worden, dat C. philisi en C. rhenanus van-

uit paleontologisch standpunt één en dezelf-

de soort zijn.

Wat zijn de consequenties van deze conclu-

sie? Het aldus ontstane nieuwe versprei-

dingsgebied van C. rhenanus/C. philisi valt

binnen het verwachtingspatroon wanneer ge-

keken wordt naar de verspreidingsgebieden

van enkele recente herten. Volgens deze con-

clusie komt C. rhenanus/C. philisi voor in

een gebied, dat minimaal Noordwest Europa

(Nederland) tot Zuid Europa (Frankrijk, Span-

je) bestrijkt. Dit verspreidingsgebied komt

overeen met dat van het damhert.

De ree wordt, buiten dit verspreidingsge-

bied, ook in delen van Azie aangetroffen,

terwijl het edelhert (Cervus elaphus) daar-

enboven zelfs in Noord Amerika wordt aan-

getroffen. Naast het voorkomen van C. rhe-

nanus s.s. in de Tegelse klei heeft GERMON-

PRÉ (1983) jiet voorkomen van dit hert in de

Campine-Formatie (Campine, Belgie) doen

vermoeden.

Een ander, zeer voor de hand liggend ge-

volg van de identiteit van C. philisi en

C. rhenanus, is het optreden van twee soort-

namen voor één soort. In een dergelijk geval

dient de vroegst gepubliceerde in ere ge-

houden te worden (uitzonderingen zijn moge-

lijk, maar niet hier van toepassing).

De naam Cervus rhenanus DUBOIS, 1904 is dan

geldig ten koste van de naam Cervus philisi

SCHAUB, 1941. Het voorkomen van ondersoor-

ten bij C. philisi mag natuurlijk niet gene-

geerd worden en als zodanig kan C. rhenanus

s.s. dan gezien worden als een derde onder-

soort. Een voorstel voor toekomstige naam-

geving zal dan kunnen zijn:

Cervus rhenanus rhenanus

Cervus rhenanus philisi en

Cervus rhenanus valliensis.

ADRES VAN DE AUTEUR:

Drs. R.A. van den Berg
Van Slingelandtlanen 115

3445 EP Woerden

Summary

Recent study of all the material now

available of the so-called ’smaller deer’

(Cervus rhenanus DUBOIS, 1904) from the

Early Pleistocene Tegelen clay strongly

supports some earlier opinions with re-

gard to the synonymity of this species

and Cervus philisi SCHAUB, 1941 from

Senèze, France. Antlers, dentition as

well as the postcranial skeleton of both

species have proven to be biometrically

indistinguishable.
Since C. philisi is considered to com-

prise two subspecies ( C.p. philisi and

C.p. valliensis, HEINTZ, 1970), the no-

menclatorial priority gained byCervus

rhenanusDUBOIS, 1904 gives rise to the

following three subspecies:C. rhenanus

rhenanus,C. rhenanus philisi andC. rhe-

nanus valliensis.
The probable identity of C. philisi and

C. perolensis, though poorly based for

lack of material on the side of the lat-

ter, would lead to a further simplifica-

tion.
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